
ZAPISNIK 
1. seje ŽPS Stara Loka 2018/19 z dne 24.9.2018 

 
Lokacija: župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče Stara 

Loka (začetek ob 20.00) 

Prisotni: Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška 

Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Metka Oblak, 
Franci Pertovt, Tončka Trilar, Špela Vodnik 

Opravičeni: Jan Pintar 
Odsotni: Karmen Hafner, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, 
 
 
Dnevni red: 

1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami 

2. Molitev za blagoslov dela ŽPS 

3. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župnika 

 Župnik A. Snoj predstavi nov pastoralni priročnik za ŽPS z naslovom ENO SRCE IN ENA 
DUŠA, ki govori o tem kako graditi občestvo med nami. 

4. Redno pastoralno delo - mesec oktober 

- oktober – mesec rožnega venca: Vsak dan v tednu ena župnijska skupina vodi molitev 
rožnega venca 1/2h pred večerno mašo. ŽPS ob petkih. Razpored po skupinah bo 

objavljen v župnijskih oznanilih. 

Radi molimo rožni venec v cerkvi, doma in zasebno. Pripeljimo otroke in družine k 
rožnemu vencu pol ure pred večerno sveto mašo. Rožni venec je EVANGELIJ PO 
MARIJI in je človeku podarjen od Marije, da nas pripelje do Jezusovega Srca. Je 
naše najmočnejše orožje proti zlu v svetu! 

- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA v mesecu oktobru, 5. in 6.10. – v oktobru IZJEMOMA 
češčenja Najsvetejšega NI na prvi petek, ker imamo v tednu 7. do 13.10. starološko 
JERIHO. Na prvi petek in prvo soboto smo povabljeni k sv. maši in k zakramentu 
sv. spovedi 

- v soboto, 6. 10., po večerni maši (maša bo IZJEMOMA ob 19h) bo peš romanje treh 
loških župnij z lučkami k Mariji v Crngrob, kjer bodo pete litanije; romarje s Suhe in 
iz mestne župnije bomo pričakali pri Marijini kapelici v Stari Loki po večerni sv. maši. 

- Rožnovenska nedelja, 7. 10.– župnijsko žegnanje. Mašni pridigar bo b. Jaroslav 
Knežević iz Kapucinskega samostana Škofja Loka. Vzemimo si čas za druženje in 
praznovanje po maši! Radi napecimo pecivo 

Župnik predlaga, da ena izmed družin prinese na oltar vrček z vinom in hostijo. Mojca 
Berce vpraša Kafolove, Metka Oblak pa Markljeve. 

- Starološka »JERIHA« ali tedensko (6-dnevno 12-urno) češčenje Najsvetejšega, bo 
vsak dan od 8. do 20. ure, od ponedeljka, 8. 10., zjutraj, do sobote, 13. 10., ko se 
sklene z večerno sveto mašo in litanijami. Vsi smo poklicani, da nagovorimo naše 
domače, sosede, prijatelje in »oddaljene« ter pridobimo nove častilce! 

 
OPOMBA: V ponedeljek, 1. oktobra, se večerne maše prestavijo na 18.uro! 

 
5. Drugo dogajanje:  

Kaj je pred nami: 

- sobota, 6. 10. – Semenj na Fari, od 8.30 do 12.30 na starološkem trgu; organizira KZD 

Lonka Stara Loka. Starološka Karitas bo imela svojo stojnico. Povabljeni, da prinesemo 
darove in pecivo. 

- Teden za življenje 2018, od 7. do 14. 10. Geslo: »Studencev močnih, čistih sem 

željan« (France Balantič). Po Sloveniji se zvrsti veliko dogodkov. Bodimo pozorni. Več 
na spletu SŠK. 



- četrtek, 11. 10. – RITEM SRCA, festival sodobne krščanske glasbe, ob 19.30 v športni 

dvorani OŠ A. Šuštarja (Zavod sv. Stanislava) v Šentvidu nad Ljubljano. Cena karte 5 
EUR. Začetek dogajanja ob 18h. 

- sobota, 13. 10. – duhovna priprava na romanje družin na Poljsko; jutranja maša v Stari 
Loki, dopoldanska in popoldanska predavanja in premišljevanja v Jurjevi dvorani 

- nedelja, 21. 10. – Misijonska nedelja. 

- Srečanja za vso SREDNJEŠOLSKO MLADINO (od 15. do 19. leta) so vsak petek ob 
20h v župnišču. Srečanja vodi župnik, skupaj z Juretom Jerovškom. 

- Srečanja za MINISTRANTE vsako soboto ob 10h v župnišču. Srečanja vodi župnik. 

1. in 3. soboto imajo srečanje le novi kandidati (7). 

- Otroški pevski zbor poje 2. in 4. nedeljo v mesecu pri maši ob 9h. uro prej, ob 8h, ima 
vaje v župnišču. 

 

OPOMBA: Vrnitev na sončni čas bo iz sobote, 27. 10., na nedeljo, 28. 10. Urne kazalce 
bomo premaknili za eno uro nazaj. 

 

Napovedujemo v novembru… 

- Zahvalna nedelja, 4. 11. – srečanje zakonskih jubilantov 

- srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano: 

JESENSKO srečanje v soboto, 24. 11. 2018, od 9. do 13. ure 

SPOMLADANSKO srečanje v soboto, 23. 03. 2019, od 9. do 13. ure 

 

6. Razno 

7. Zaključek z molitvijo 
 
 
Seja je zaključena ob 21.30 uri. 
 
 

2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2018/19 bo v ponedeljek, t.j., 22. 10. 2018. Pričnemo z 

večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču (18.45). 
 
Duhovno poglobitev s temo za september in oktober v priročniku ENO SRCE IN ENA DUŠA, 
preberemo VSI. 
 
 
VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 25. 9. 2018 


